
 
 

1. 
 

Referat af Teams bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
fredag den 19. marts 2021 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Mette Marhauer, Sara Ellesøe Hansen, Line Hundebøll, Dorte 

Maarslet Kristensen, Anders Ransby, Peder Appel Würtz kl. 10.00, Yasmeen Hollesen, Erik 

Borring, Dorthe Mortensen, Monica Taasti, Villy Nielsen, Eik Mengers Kirkegaard 

 

Afbud: Jack Ahrendt Kistrup, Thora Birkedal Seirup-Thinnesen    
 

Referent: Jette Boel 

 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3.5. Servicedeklaration for sociale sager 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. januar 2021 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 
2. Lukket punkt 
 

Lukket punkt refereres ikke. 

 

 
3. Behandlings- og beslutningspunkter 
 

Eventuelt udvidet samarbejde med kreds Midt- og Vestjylland 

 

Punktet er i referatet flyttet fra lukket punkt til et behandlings- og beslutningspunkt. Der 

skrives ikke referat af lukkede punkter. Da der i indstillingen ligger en beskrivelse af projektet 

og en økonomisk rammebevilling, som bestyrelsen skal godkende, er det nødvendigt, at 

referatet af behandlingen er offentligt. 

 

Gert: På sidste bestyrelsesmøde fik FU bestyrelsens godkendelse af, at vi kan arbejde videre 

med et konkret samarbejdsprojekt med kreds Midt- og Vestjylland. 

 

Bestyrelsen har fået tilsendt bilag som beskriver FU’s indstilling, grundfortællingen om To 

kredse – ét samarbejde, tidslinje og økonomisk indstilling. Gert uddybede bilagene. 

 

Bestyrelsen tilkendegav opbakning til projektet, og godkendte den økonomiske rammebevilling 

på 50.000 kr. som udgør halvdelen af det estimerede budget på 100.000 kr. Udgifterne deles 

ligeligt mellem de to kredse. 

 

Punktet blev behandlet under lukket punkt på baggrund af, at medarbejderne i de to kredse 

ikke er informeret om projektet. I skrivende stund er medarbejderne i kreds Østjylland 

informeret og involveret i det videre arbejde. 

 

 

 

 

 



 
 

2. 
 

3.1. Hovedbestyrelsesmøde den 25. marts 

 

5.3. Årsrapporten 

Gert gennemgik bilagene. 

 

5.5. Medlemskalender for 2020 

 

Gert: Medlemskalenderen plejer at blive sendt ud sammen med bladet Socialpædagogen. 

Rigtig mange medlemmer har gennem årene udtrykte kritik af, at de fik en kalender, som de 

ikke ville have. Det og den dyre løsning fik hovedbestyrelsen til at beslutte, at kalenderne for 

2020 skulle distribueres via kredsene og tillidsrepræsentanterne. 

 

Corona kom i vejen for de mange muligheder for at mødes med medlemmer og 

tillidsrepræsentanter hvor vi kunne dele kalenderne ud. Hos os løste vi det ved, at 

tillidsrepræsentanterne kunne bestille et antal kalendere, og afhente dem på kredskontoret. 

 

Løsningen har givet anledning til en del kritik fra både tillidsrepræsentanter og øvrige 

medlemmer. Nu med omvendt fortegn, hvorfor får vi ikke kalenderen tilsendt? 

 

Der er i øvrigt grupper af medlemmer, som ikke er dækket af en tillidsrepræsentant, f.eks. 

ledige, familieplejerne og rigtig mange som er ansat på private tilbud. 

 

Der skal skrues op for antallet af de kalendere, som vi får ud i kredsene. 

 

Desværre er det ikke teknisk muligt, at medlemmerne kan til- eller fravælge kalenderen. 

 

Vores indstilling er, at vi skal give løsningen et forsøg mere og så skal informationsniveauet 

skærpes. 

 

Tilbagemeldinger: Det fylder ret meget lokalt. Vigtigt at man har valget om man vil have en 

kalender eller ej. Hos Villy i Syddjurs vil 75% af medlemmerne gerne have kalenderen. 

 

5.6. Valg til PKA’s bestyrelse 

 

Forbundskassereren Michael Madsen genopstiller til bestyrelsen, og Gert stiller op som 

suppleant. 

 

5.10 Temakonference for kongresdelegerede 

 

Gert: Der er skitseret 3 scenarier. 1 hvor man fastholder at afholde konferencen i juni måned, 

2 hvor man udsætter konferencen til efteråret og 3 afholder konferencen digitalt. 

 

Vi går ind for scenarie 2, hvor det er realistisk at samle så mange mennesker i august – 

september måned. 

 

3.2. Regnskab 2020 

 

Mette gennemgik regnskabet som er revideret af såvel ekstern som intern revisor. 

Efter gennemgangen kan vi konstatere, at regnskabet er præget af et år med nedlukning af 

rigtig mange aktiviteter på grund af Corona. 

 

3.3. Byt en holdning 

 

Gert: Vi har arbejdet videre med projektet, som bestyrelsen havde en drøftelse af på sidste 

bestyrelsesmøde. Her fik FU bestyrelsens opbakning til at arbejde videre. 



 
 

3. 
 

 

Gert gennemgik det notat som er sendt ud til bestyrelsen. FU indstiller, at bestyrelsen bevilger 

130.000 kr. til projektet. 

 

Bevillingen blev godkendt. 

 

3.4. TR-kursus – lær at forhandle effektivt 

 

Inspireret af kreds Midtsjælland vil vi gerne give tillidsrepræsentanterne en anerkendelse for 

deres indsats i tiden med udfordringer med Corona. 

 

Bestyrelsen har fået tilsendt beskrivelse af kurset og indstilling til en rammebevilling på kr. 

184.025. 

 

Bestyrelsen roste ideen og godkendte den økonomiske rammebevilling. 

 

3.5. Servicedeklaration for behandling af sociale sager 

 

Servicedeklarationen er sendt ud til bestyrelsen med forklaring om baggrunden. 

 

Bestyrelsen godkendte deklarationen, som sendes til forbundet til behandling i formandsforum. 

 

 

4. Orienteringspunkter 

 
4.1. Status på indkomne dispensationsansøgninger på virtuelle valg af 

tillidsrepræsentanter 

 

Sara: Vi har indtil videre modtaget 13 ansøgninger om dispensation. Der er afholdt 2 valg. De 

fleste ansøgninger kommer fra regionen. 

 

Mette: Vores erfaring er, at proceduren virker efter hensigten. 

 

 

5. Eventuelt 
 

Intet. Mødet sluttede kl. 10.51       

 

 

 

 

 

 

 

 


